
Hoci bola sobota, 45 pútnikov z Martinského dekanátu
prijalo pozvanie do „školy“. „Vyučovalo sa“ v Rajeckej
Lesnej na dekanátnej púti na Fatimskú sobotu 5. 5. 2018.

Prežívajúc toto radostné veľkonočné obdobie máme ešte jeden
dôvod k radosti: začíname mesiac máj venovaný Panne Márii. Máj
sa oddávna v cirkvi slávi ako Mesiac Panny Márie. Je venovaný jej
úcte a najmä rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o jej moci
a dobrote.

Pútnikov z Martina, Vrútok a Považskej Bystrice privítal správca
farnosti, dôstojný pán Mgr. Ján Rusnák.

Po slávnostnom príchode so sochou Panny Márie sme sa začali
modliť slávnostný ruženec. Pán dekan Kamil Lieskovský v jednotli-
vých rozjímaniach pripomenul, aby sme sa snažili plniť Božiu vôľu
vo všetkom, aby sme ponúkli naše životy Bohu, aby sme premenení
darmi Ducha Svätého ponúkli naše talenty a dary na budovanie
Kristovho tela tu na zemi. Posledné dve rozjímania boli venované
Panne Márii, ktorá svojím „Áno“ Bohu sa stala nástrojom Božej vôle
pre spásu sveta. Aký nádherný vzor máme v Panne Márii! Rajeckou
Lesnou sa niesol spev fatimského AVE. Slávnostný ruženec za účasti
Otca biskupa T. Galisa sme ukončili Fatimskou modlitbou zasväte-
nia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Fatimskou piesňou.

O 18. hodine sa začal najdôležitejší predmet vyučovania – svätá
omša, ktorú celebroval Otec biskup Tomáš Galis a koncelebrovali
dôstojní páni Kamil Lieskovský, Jozef Petráš, František Galvánek,
Ľubomír Majtán a Ján Rusnák. Otec biskup v homílii dával do po-
zornosti Pannu Máriu ako Matku Ustavičnej lásky, jedine láska sa
stane víťazom nad hriechom a smrťou. Vyzýval nás, aby sme boli aj
my boli ľuďmi, ktorí prinášajú Boha svojou prítomnosťou. Aby sme
neúnavne a s láskou hľadali nášho Pána a Spasiteľa.

Panna Mária ako Ježišova i naša Matka nás chce nasmerovať
k Ježišovi. Ježiš je náš Spasiteľ a Ježišova Matka, ako každá ľudská
matka, chce svojim deťom pomáhať, s láskou napomínať, povzbu-
dzovať a priviesť svoje deti k svätosti.

Táto púť bola pre nás posilou viery, prehĺbením nášho duchov-
ného života, zastavením sa a načerpaním nových síl do ďalších dní.
Víťazstvo Máriinho Srdca pokračuje v tichosti a skrytosti v ľudských
srdciach.

Domov sme odchádzali s prianím Otca biskupa, aby sme sa aj
my stali poslami lásky vo svojich rodinách a farnostiach a uistením,
že Panna Mária, Matka čistej lásky, nikdy neodmietne prísť na po-
moc dieťaťu v núdzi.

KRÁĽOVNÁMÁJA – ORODUJ ZA NÁS
pútnička I.B.

Dekanátna púť do Rajeckej Lesnej - Máriina škola
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Načúvam s bázňou
Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som
bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa
splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich
znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú
zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta
a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“ Jn 17, 11b-19

Predstavujem si, aké to asi bolo – keď Ježiš slávnostne vstal
a modlil sa k svojmu Otcovi, majúc pred očami nielen tých pár
apoštolov, ale celé generácie tých, ktorí ešte len mali prísť. Aj tú
dnešnú. Aj mňa.

Tentokrát nielen pred tromi ako kedysi na vrchu Tábor; dnes
pred všetkými, majestátne, vznešene, Boh sa modlí. Premýšľam, či
sa aj pri tejto modlitbe premenil do biela.
A načúvam s bázňou, ako za mňa prosí.

Aby ma Otec zachoval vo svojom mene, ktoré dal Ježišovi. Vťa-
huje ma tajomstvo, o akom mene hovorí. Akým menom oslovoval
Otec muža, ktorý stojí predo mnou? Ježiš (Boh spasí) – milovaný
syn – baránok... tým všetkým ma učil byť on sám. Byť ohlasovate-
ľom spásy, byť milovanou dcérou, stať sa obetou – bude ma učiť
Boh po celý život. Načúvam s bázňou.

Slová, ktoré prichádzajú, majú ma naplniť radosťou, a to úpl-
nou, dokonalou... prečo potom hovorí Ježiš, že svet ma znenávidí
pre jeho slovo? Hľa, aké rozdielne je zmýšľanie Boha a zmýšľanie
človeka o úspechu... nie som zo sveta a TY to vieš. Vedel si to už
vtedy a už vtedy si to povedal, aby to bolo zapísané, a aby som sa
jedného dňa mohla oprieť o to, že o tom vieš. Keby som bola zo
sveta, svet by miloval, čo je jeho, a mne by sa dalo milovať svet.

Pravda je, že svet ma znenávidel pre tvoje slovo. Útechou, ra-
dosťou vo všetkom ťažkom, čo prichádza, je, že si to prešiel prvý.
Nebolo ti skryté, že pôjdem tadiaľ aj ja. Načúvam s bázňou, ako za
mňa neprestávaš prosiť, a napĺňa ma pokoj.

Redakcia



Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z časti mesta Bystričky. Na budúci týždeň
prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov

Katechéza – pre prvoprijímajúce deti a aj rodičov bude v
utorok o 16:30 a dnes o 15:00 bude liturgický nácvik prvého
svätého prijímania. Účasť detí je nutná!

Deviatnik k Duchu Svätému – pred sviatkum Zoslania Du-
cha Svätého sa modlíme každý deň po večernej svätej omši.

Svätá omša v Skanzene – bude dnes popoludní o 13.30 h.
Turíčna vigília – na budúcu sobotu o 18:00 budeme sláviť

Turíčnu vigílnu sv. omšu spojenú s vešperami a predĺženým
slávením bohoslužby slova. (asi 100 min) Budeme si vyprosovať
dary Ducha Svätého na našej ceste do večnosti.

Letné kántrové dni – sú na budúci týždeň v stredu, piatok a
sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom letných kántrových dní
sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

Ohlášky – 26.5.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej
farnosti Ľubomír Čomor z Dražkoviec, syn Gejzu a Márie r.
Kútikovej a Kristína Matláková z Dražkoviec, dcéra Pavla a Márie r.
Balhárekovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
nech to nahlási na farskom úrade.

Ohlášky – 2.6.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej
farnosti Patrik Thomka z Dražkoviec, syn Jána a Emílie r. Čepelovej
a Miroslava Kohútová z Martina - Ladovne, dcéra Josefa Lopraisa a
Marty Kohútovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
nech to nahlási na farskom úrade.

Detský letný tábor: Pozývame deti od 6 do 15 rokov na farský
letný tábor. Bude v Ústí nad Priehradou v od 23. do 28. júla. Cena je
75 €. Návratku si môžete stiahnuť na www.martin.fara.sk

Krsty : Dorota Stančíková
Sobáše : Mário Martinka a Marieta Vagačová

Jozef Oselský a Mária Oselská
Pohreby : Mária Hulejová; Rozália Belaňová; Margita But-

ková; Emília Kašubová;
*Denné centrum kresťanských seniorov vás pozýva na

oslavu Dňa matiek v utorok 15. mája o 14.00 hod. k Múzeu Martina
Benku na Kuzmányho ulici. Po prehliadke múzea prejdeme
do jedálne denného centra, kde bude obed. Prihlásiť sa (5 €) treba
do 12.5. u pani Vojtekovej 4288169 alebo u pána E. Birvoňa
4222179; 0902508129.

Birmovka – Na budúcu nedeľu (20.5.2018) pri sv. omši o
10.30 bude generálny vikár Mons. Marek Hriadel vyluhovať sviatosť
birmovania. Prosíme rodičov birmovancov, aby prišli pomôcť
upratať kostol a okolie v piatok o 18.00 hod. V sobotu o 10.00
birmovanci pristúpia k sviatosti zmierenia, potom budú mať
liturgický nácvik.

Turíčna vigília – V sobotu o 17.30 budeme sláviť sv. omšu so
slávnostnou vigíliou pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého. Po nej
bude celonočné bdenie na modlitbách, aby sme tak, ako apoštoli vo
večeradle vyprosovali dary Ducha Svätého pre birmovancov, pre
nás i pre našich blízkych. Všetkých birmovancov čo najsrdečnejšie
pozývame. Zároveň Vás prosíme, aby ste sa zapísali na celonočné
bdenie vzadu na stolíku.

Celonočná adorácia – sobota, 19.5.2018, 18:30 - 7:30
Výročie posviacky farského kostola slávime v utorok 15.

mája 2018. Ďakujme Bohu, že uprostred našich príbytkov je chrám,
v ktorom prebýva.

Biblické stretnutie bude v stredu po sv. omši na fare. Srdečne
pozývame.

Ohlášky – 26.5.2018 mienia prijať sviatosť manželstva vo
farnosti Martin Ján Kršiak z Martina, syn Vladimíra a Jany r.
Zavarskej a Ivana Šnírerová z Kláštora pod Znievom, dcéra Antona
a Slavomíry r. Čičmancovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-
právnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

*Zbierka na katolícke masmédiá – dnes, na 7. Veľkonočnú
nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary
vám veľmi pekne ďakujeme

*Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, čiže Turíc, je apoštol-
ského pôvodu. Už svätý Pavol píše: "V Efeze zostanem až do Turíc"
(1 Kor. 16,8). Aj najstarší cirkevní spisovatelia spomínajú tento
sviatok (Tertulián, Origenes, apokryf Listy apoštolov z roku 130).
Sviatok má vigíliu, ktorá mala v Gelaziánskom i Gregorlánskom
sakramentári 4 čítania, od 12. storočia to bolo 6 čítaní, čo ostalo až
do roku 1956.

Sám sviatok sa slávil s oktávou od 6. storočia, ked sa vytrácal
zmysel sviatku ako vyvrcholenie Venconočného obdobia, čiže
päťdesiaty deň po zmítvychvstaní, a bral sa ako oddelený sviatok.
Liturgická obnova však túto oktávu zrušila, aby bolo veťkonočnych
dní naozaj päťdesiat.

* spoločné oznamy pre obe farnosti

Farnosť Martin

Nedeľné oznamy na Siedmu Veľkonočnú nedeľu - 1 3.5.201 8

Farnosť Martin - SeverFarnosť Martin Farnosť Martin - Sever

Strana 2 1 3. máj 201 8

Úmysly svätých omší v kostole sv. Martina
Okrem svätých omší vás do kostola
sv. Martina vás pozývame na :

Štvrtkovú Eucharistickú adoráciu:
17:00 Vyloženie Eucharistie na tichú adoráciu
17:30 Korunka k Božiemu milosrdenstvu
17:40 Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu
17:50 Eucharistická pieseň a požehnanie

Vo štvrtok je večerná svätá omša spojená
s Večernými chválami - Vešperami (oficiál-
na modlitba Cirkvi) a odovzdávaním putov-
ného obrazu Lurdskej Panny Márie

Svätý ruženec, ktorý sa modlievame pred
večernou svätou omšou o 17.15 h v utorok,
v stredu, piatok, sobotu a nedeľu.

Večeradlo, ktoré sa modlí spoločenstvo
Mariánskeho kňazského hnutia každý pon-
delok o 17.00 h.
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Holuby a náš kostol
Minulý pondelok sme podnikli ďalšie opatrenia proti

holubom, ktoré znečisťovali fasádu kostola i jeho okolie.
Problém s holubmi na kostole vznikol takmer bezprostredne po

stavbe kostola. Ako prvé miesto, kde hniezdili, bola zvonica, kde
boli neskôr nainštalované ochranné siete, keďže holubí trus sa do-
stával aj do motorov poháňajúcich zvony a bolo nutné ich pravidel-
ne kontrolovať a čistiť. Pri minuloročnej brigáde, keď sme čistili aj
zvonicu, sme zistili, že siete boli od holubov po rokoch pretlačené
dovnútra a holuby hniezdili priamo v sieťach, pričom trus padal do-
vnútra priestorov zvonice. Siete sme preto vysokotlakovým čističom
vymyli a následne na to siete ukotvili o plastové parapety (obr. 3).

Problém sa tým však nevyriešil, keďže sa holuby presunuli zo
zvonice na kostol, kde si svoje hniezda začali robiť na odkvapových
rínach (obr. 2) a znečisťovali tak svojím trusom fasádu kostola
a priľahlé okolie.

Podobný problém majú aj okolité paneláky na Severe, preto vý-
bor mestskej časti zvolal stretnutie obyvateľov s odborníkmi, na
ktorom bol za farnosť Martin-Sever účastný aj p. farár Štefan.
Stretnutie prinieslo plodnú debatu, a v neposlednom rade aj kon-
takt na firmu De-Aqua s.r.o. zaoberajúcu sa likvidáciou a prevenci-
ou proti škodcom. Odborní pracovníci využitím vysokozdvižnej
plošiny nainštalovali na všetky odtokové ríne na kostole ostne (obr.
1 a 4) zabraňujúce sadaniu si holubov. Veríme, že problém sa týmto
opatrením podarí vyriešiť. Taktiež vás chceme
aj z tohto miesta poprosiť, aby ste holuby pred
kostolom v žiadnom prípade nekŕmili, keďže
mestské holuby sú často prenášači rôznych
chorôb.

Viac o problematike holubov v meste Mar-
tin nájdete po zosnímaní priloženého QR-kódu.

Lukáš Oravec

Duchovná obnova

Minulý víkend sme sa skupina desiatich miništrantov
s pánom farárom a pánom diakonom zúčastnili miniš-
trantskej duchovnej obnovy na chate v Turanoch.

Za krásneho počasia sme oddychovali, ale aj utužovali kamarát-
stva pri hraní futbalu a volejbalu, pričom nechýbala ani opekačka.
Súčasťou obnovy bolo najmä duchovné posilnenie. Každý deň sme
sa zúčastnili svätej omše a vypočuli sme si dve zaujímavé prednášky
o modlitbe a sv. spovedi. Nevynechali sme ani pozeranie hokejové-
ho zápasu medzi slovenskými a českými hokejistami.

Za tieto krásne prežité chvíle veľmi pekne ďakujeme pánovi fa-
rárovi, pánovi diakonovi a pánovi Jurčíkovi, ktorý nám poskytol
chatu.

Ján Okál



V našom dekanáte sa v posledných dvoch rokoch zmenila príp-
rava snúbencov na manželstvo. Formu farskej snúbeneckej náuky
nahradili celovíkendové kurzy, ktoré sa v Martine konajú štyrikrát
do roka v priestoroch Pastoračného centra na Severe.

Od piatku večera do nedeľného popoludnia snúbenci absolvujú
deväť prednášok o odlišnosti a vzájomnom dopĺňaní muža a ženy,
o komunikácii v manželstve a riešení konfliktov, sexualite, plodnosti
a prirodzených metódach plánovania rodičovstva, o výchove detí,
o viere a kresťanskom štýle v rodine. Jednotlivé témy prednášajú
lektorské manželské páry, kňaz alebo lekár. Prednášky sú spracova-
né na základe podkladov Rady pre rodinu Konferencie biskupov
Slovenska.

Po každej téme nasleduje práca v menších skupinkách, kde je
priestor na aktivitu vo dvojici, dialóg a individuálny prístup.
Skupinku približne 5 párov snúbencov vedú manželia (vedúci pár
skupinky), ktorí so snúbencami strávia čas a sprevádzajú ich.

Veľkou devízou kurzu je časový priestor pre diskusiu v páre pro-
stredníctvom pripravených aktivít, svedectvá a skúsenosti jednotli-
vých manželských párov a samotné spoločenstvo, ktoré počas ví-
kendu na kurze vznikne.

Na kurze sa v Martine doteraz zúčastnilo cez 170 párov snúben-
cov a na základe ich odozvy veríme, že je to užitočné dielo, ktoré
prináša svoje ovocie.

Snúbenci sa na tento kurz možu prihlásiť cez internetovú
stránku www.domanzelstva.sk a keby im nevyhovoval termín našich
kurzov, možu sa zúčastniť rovnakého kurzu aj na iných miestach

našej diecézy (Žilina, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica,
Pruské...).

Ak by ste chceli pomôcť s realizáciou tohto kurzu ako manželský
pár alebo aj jednotlivo, radi Vás medzi sebou privítame. Najmä slu-
žba vedúceho páru skupinky je malou duchovnou obnovou aj pre
manželov samotných.

Kontakt na nás je:
snubenci.martin@gmail.com alebo 0907 730 375

Kurzy prípravy na manželstvo v našom dekanáte

Sväté omše a liturgia po Siedmej Veľkonočnej nedeli

Nepredajné. Vydané pre vnútornú potrebu farnosti Martin a Martin - Sever.
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1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11; 2* Sklabiňa–obecný úrad 3* Dražkovce–kostol sv. Heleny 4* Aula na VŠ internáte 5* Skanzen
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Kontakty farnosti Martin
Telefón: +421 (43) 423 84 14
Web: www.martin.fara.sk
E-mail: mt.mesto@gmail.com
Adresa: Nám. SNP 1 036 01 Martin

Kontakty farnosti Martin - Sever
Telefón: +421 950 428 128
Web: www.martinsever.sk
E-mail: fara@martinsever.com
Adresa: Jilemnického 59 036 01 Martin

Kontakty farnosti Vrútky
Telefón: +421 (43) 428 14 29
Web: www.fara-vrutky.sk
E-mail: vrutky@fara.com
Adresa: Nám. S. Zachara 2 038 61 Vrútky




